
                               Z á  p  i  s   č. 10/2017 

 

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 6.11.2017  
 

Přítomni   :    Kvardová, Pešatová, Svobodová, Havelka, Svatý, Vojta, Profous, Pešata, Procházka,  

                        Šťastný                                                    

Omluveni:      Škodová 

 

           Kontrola zápisu č. 9/2017 z 6.11.2017 – bez připomínek 

 
  5/17   Návrh na  zproštění brigádní povinnosti členů OPT –  trvá,   

 

  31/17    Zápis ze schůze VTJ č.13/17 z 11.9.2017 

                -  návrh stanov TJ – v termínu do 15.12.17, úkol: členové OPT 

 

 40/17    Pešata in formoval VOPT o obsahu Zápisů ze schůzí VTJ č.14,15,16,17 a 18. Informace doplnil Vojta. 

              K bodu 6/16 – využití kuchyňky dne 18.12.17 – VOPT souhlasí 

 

41/17     VOPT jmenuje dílčí inventarizační komisi pro inventury k 31.12.2017 ve složení Kvardová,  

              Šťastný  

 
42/17   Vedoucí akcí plánovaných na listopad a prosinec 2017 informovali o jejich  

            průběhu :   

            11.11.2017  Po létech na Kuchyňku – vlak, ved. Pešatovi, Šťastný – 12 účastníků, ve složitém počasí  

                                úspěšné  

            18.11.2017  Z Tuchyně do Slap – MHD, ved. Svobodovi – 17 účastníků, ošklivo, přesto úspěšné        

            25.11.2017  Brdská podzimní výprava – MHD, ved. Šťastný, Pešata – 17 účastníků, nová trasa,  

                                špatné počasí, přesto úspěšné 

              2.12.2017  Okolo Benešovského potoka – vlakový, ved. Procházkovi -  22 účastníků, renovovaná  

                                trasa, velmi úspěšné 

            Havelka informoval o seniorských akcích v listopadu,  kterých proběhlo 5 při velké účasti. Rovněž  

            se konala rozlučková akce se sezonou v Kotvě za účasti 18 členů.    

                                 

 43/17   Vedoucí akcí plánovaných na prosinec 2017 informovali o jejich připravenosti :   

            9.12.2017  Předvánoční setkání – MHD, vlak, ved. Benáčková, Svatý, setkání se bude konat  

                                v restauraci Sokolovna v Mníšku pod Brdy, příchozí trasy budou upraveny a   

                                oznámeny.   

           Všechny další akce v prosinci (Vánoční) jsou připraveny. 

 

44/17   Výroční členská schůze OPT se bude konat v pondělí, dne 5.2.2018 od 17.30 v býv. velké klubovně,   

            nyní restauraci v Braníku. Žádáme sekretariát o zajištění místnosti a ozvučení sálu.     

 

45/17   VOPT kandiduje pro volby do výboru TJ na období 2018-2022 tyto členy OPT : 

            p. Haláček Karel (volba 9 pro, 0 proti)  

            p. Ing. Vladimír Sova (volba 8 pro, 1 proti)  

 

46/17  VOPT projednal návrh na sjednocení oddílových příspěvků s tímto výsledkem : 

           1) Výše oddílových příspěvků je plně v kompetenci oddílu a oddíl s vybranou částkou 

                hospodaří. Vzhledem k tomu, že TJ neposkytuje oddílům žádné finanční prostředky a oddíly    

                jsou usnesením  konference TJ povinny hospodařit vyrovnaně, je tato kompetence oddílu  

                nezbytná. 

           2) Argument obtížnosti při rozepisování příspěvků je poněkud nadsazený, neb s touto činností 

               mají někteří členové oddílu dlouholeté zkušenosti a nikdy to žádné problémy nepůsobilo.  

           3) V případě OPT je výše oddílového příspěvku na rok 2018 součástí usnesení VČS a 

               tudíž s  jeho výší pro r.2018 nemůžeme hýbat. Bylo by to proti usnesení VČS.  

               Nicméně se nebráníme diskuzi na toto téma na příští VČS, kde se budou schvalovat  

               oddílové příspěvky na rok  2019.   

           Z těchto důvodů nemůžeme s návrhem souhlasit. 



  
47/17   VOPT provedl prověrku přerušeného členství u členů OPT. Výsledek : 2 členové zemřeli a :  

            O prodloužení přerušení členství pro trvající důvody tito členové OPT:   

            Irena Michaela Navrátilová – z důvodů pracovního vytížení 

            Ing. Anna Pešatová – z důvodů pracovního vytížení 

            Jana Šatopletová – ze závažných důvodů zdravotních   

           VOPT doporučuje jejich žádosti vyhovět.  

 

48/17  VOPT obdržel žádosti o zproštění nebo převod brigádní povinnosti do příštího roku: 

           Jakub Šťastný – důvody zdravotní (část.invalidní důchod) a pracovní 

           Václav Pešata ml. - důvody zdravotní (chronický zánět šlach pravé ruky) a pracovního 

           Ljuba Poutníková – důvody pracovní (většinu roku tráví pracovně mimo republiku) 

           VOPT doporučuje jejich žádosti vyhovět.   

 

49/17   Pešatová informovala VOPT o hospodaření oddílu a došlých fakturách za podzimní zájezdy.   

 

50/17   VOPT projednal Plán činnosti na 1. pololetí r.2018. Svatý žádá vedoucí akcí o dodání  

            podrobností k akcím do 20.12.2017. 

 

51/17   Šťastný žádá členy VOPT, aby dali ve  známost členům OPT, že termín na odevzdání  

            přehledů o nachozených km v r.2017 (km karet) je max. do 21.1.2018. Km karty je možno  

            odevzdat Šťastnému poštou, osobně, mailem, či telefonicky. 

 

52/17    Žádost o přijetí do OPT podala pí. Ing. Jana Kaštánková CsC. (1941). VOPT doporučuje VTJ  

             její žádosti o přijetí vyhovět k 1.1.2018. 

 

Na závěr schůze popřál předseda OPT všem členům VOPT a OPT pevné zdraví a mnoho 

krásných zážitků o Vánocích a v roce 2018. 

   

 

Příští schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 8. ledna 2018 od 17.30 hodin. 

 

 

      Zapsala : Kvardová                                                                               Schválil : Pešata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

             

 


